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 -1دانشیار ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو تهران
 -2کارشناس ارشد هواشناسی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو تهران

چکیده
شرایط آبوهوایی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر جنبههای مختلف زندگی انسانها بهویژه در مناطق شهری پرتردد میباشد .در این مطالعه
بر پایه شاخص شناختهشدهی دمای معادل فیزیولوژیکی) (PETمحدوده زمانی رخداد تنشهای گرمایی و سرمایی شدید در فضای باز منطقه
 9شهر تهران موردبررسی قرار گرفت .برای این منظور داده های دما ،رطوبت ،فشار بخارآب ،ابرناکی و سرعت باد ایستگاه فرودگاه مهرآباد تهران
برای یک دوره دهساله ( )8002-8002از سازمان هواشناسی کشور دریافت و شاخص  PETبا گام زمانی سهساعته با استفاده از مدل RayMan
برای دوره مذکور محاسبه گردید .نتایج نشان داد که تنشهایی سرمایی بسیار شدید در ماههای فصل زمستان (دسامبر ،ژانویه و فوریه) ،آخرین
ماه از فصل پاییز (نوامبر) و اولین ماه از فصل بهار (مارس) و تنشهایی گرمایی بسیار شدید و شدید نیز در ماههای ژوئن و ژوئیه بیشتر از بقیه
طبقات آزاردهنده بودهاند .منطقه  9شهر تهران 28 ،درصد از کل سال خارج از محدوده شرایط آسایش حرارتی بوده است بهگونهای که  99درصد
از آن ،مرتبط با تنشهای سرمایی ( )PET<18 C°و  82درصد مرتبط با تنشهای گرمایی با درجات مختلف ( )PET>23C°میباشد .شرایط
نامطلوب در فضای باز تنشهای سرمایی بسیار شدید ماههای ژانویه ،فوریه و دسامبر از ساعت  8غروب تا ساعت  8صبح و ازلحاظ تنشهای
گرمایی شدید تا متوسط ،از دهه آخر ماه مه تا اواخر ماه سپتامبر بین ساعتهای  9صبح تا  3بعدازظهر میباشد.
واژگان کلیدی :شاخص  ،PETتنشهای گرمایی و سرمایی ،منطقه  9شهر تهران.

 -9مقدمه
برقراری تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط پیرامونش
یکی از نیازهای اولیه برای تأمین سالمتی و آسایش وی
میباشد .برقراری این تعادل حرارتی ،تنها به دمای هوا وابسته
نبوده و توسط عوامل مختلفی تحت تأثیر قرار میگیرد.

* نویسنده مسئول29127924297 :

بهعنوانمثال ،فشار بخارآب محیط پیرامون انسان ،میتواند
برای خنک کردن بدن از طریق تعرق تأثیرگذار باشد
) .(Hoppe,1993عالوه بر این ،تأثیر سرعت باد بر دمای
احساسی انسان و کاهش شرایط تنشهای گرمایی و یا
احساس سرما را نباید نادیده گرفت (Matzarakis et

) .al,2009ازآنجاییکه آسایش حرارتی در فضاهای باز،
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توسط کمیتهایی همچون سرعت باد ،دمای هوا ،رطوبت

میان آنها ،شاخص دمای معادل فیزیولوژیک ( )PET2و

نسبی ،تابش خورشید ،کیفیت هوا ،فعالیت انسانی ،سطح

متوسط نظرسنجی پیشبینیشده ( ،)PMV4اهمیت بیشتری

می-

یافتهاند (ذوالفقاری .)1231،یکی از مزیتهای مهم شاخص

گیرد)،(Coccolo, et al., 2016 ;Stathopoulos,2004

 PETنسبت به شاخص  PMVدرجهبندی بر اساس درجه

نمیتوان شرایط آسایش حرارتی را توسط یک کمیت توصیف

سلسیوس میباشد و در برنامهریزی شهری بسیار سادهتر و

کرد؛ بنابراین ،این کمیتها با استفاده از مدلهای مختلف

جامعتر خواهد بود).(Deb and Ramachandraiah,2010

تلفیقشده و درنهایت ضریب راحتی انسان تعیین میشود .از

اگرچه این شاخص تحت شرایط فضای مجازی داخلی

اواخر قرن بیستم ،با توجه به چالشهای تغییر اقلیم،

تعریفشده است اما برای شرایط واقعی فضای خارجی نیز

کمیتهای اقلیمی و هواشناسی ،کانون تمرکز مطالعات

کاربرد دارد ( ;Honjo,2009; Cohen et al,2012

برنامهریزی شهری گردید که بسیاری از این مطالعات در

 .)Johansson et al,2018; Lin,2010شاخص مذکور یکی

خصوص ارزیابی ارتباط آسایش حرارتی انسان با کمیتهای

از شاخصهای توصیهشده توسط انجمن مهندسان آلمان در

استاندارد هواشناسی میباشد ( .)Bauche, et al,2013برای

برنامهریزی شهری و منطقهای است و برای پیشبینی تغییرات

این منظور شاخصهای مختلفی در دهههای گذشته بهمنظور

حرارتی بخشهای اقلیم شهری یا منطقهای بهکاربرده میشود

توصیف و تعیین پدیدههای حرارتی و فیزیولوژیکی در بدن

( .)VDI,1998این شاخص در شرایط مختلف اقلیمی در

انسان ایجاد شد ) .)Matzaraki,2009;VDI,1998این

فضای باز شهری در پژوهشهایی که بهمنظور اعتبار سنجی

شاخصها بر مبنای تعادل انرژی بین بدن انسان و محیط

آن صورت گرفته است ،رابطه حداکثری را بااحساس آسایش

پیرامونش به همراه در نظر گرفتن چندین عامل تجربی ،میزان

حرارتی نشان داده است ) Tseliou, et al., 2010؛

تنشهای حرارتی را مشخص میکنند ( Fanger, 1972

 .)Heydari and manam,1392مطالعات گستردهای در

;Matzarakis, et al., 1999; Jendritzky, et al., 1990
; .)Spagnolo and Dear, 2003تعدادی از این شاخصها

نقاط مختلف جهان نیز در خصوص ارزیابی آسایش حرارتی

لباس،

سن

و

غیره

تحت

تأثیر

قرار

بر اساس معادالت تجربی بهدستآمدهاند همچون ،شاخص
دمای ظاهری 1و شاخص خنککنندگیBlazejczyk and ( 2
Epstein,2012؛ Niosh,

;2014

Parsons

1986؛ ; (Epstein and Moran,2006 ; Tomic,2003

 .Rubisteinetal,1980این شاخصها تعدادی از کمیتهای
هواشناسی را در نظر میگیرند .عالوه بر شرایط هواشناسی،
کمیت فیزیولوژیکی بدن انسان (میزان فعالیت ،نوع پوشش،
قد ،جنسیت ،سن و وزن) نیز در ایجاد درجات مختلف تنش-
های حرارتی دخالت دارند ( Hoppe,1999 ; Matzarakis

 .)et al., 1999درنتیجه شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی
انسان که از معادله بیالن انرژی بدن انسان مشتق گردیدهاند،
امروزه در مطالعات زیست اقلیم انسانی جایگاه ویژهای دارند
و استفاده از آنها سبب غلبه بر کاستی شاخصهای تجربی
میشود ).(Fanger,1972;Matzarakis, et al.,1999
شاخصهای معروفی در این زمینه پیشنهادشده است که از
1. Apparent Temperature
2. Wind chill Index

3. Physiological Equivalent Temperature

انسان با استفاده از شاخص  PETو  PMVصورت گرفته
است .برخی از این مطالعات میزان اعتبار شاخص فوق را
موردسنجش و ارزیابی قراردادند و برخی دیگر شرایط
آسایش حرارتی منطقه را بررسی کردهاند که در ادامه به برخی
از مطالعات انجامشده و نتایج بهدستآمده اشاره خواهد شد.
مقادیر بهدستآمده از دو شاخص  PETوSET5

در

مکانهای مختلف شهر دمشق برای فصل زمستان و تابستان
نشان داد که شرایط حرارتی محیطهای مختلف در فضای باز
بهطور قابلتوجهی متفاوت است .محدوده آسایش
بهدستآمده از هر دو شاخص در فضای باز در فصل تابستان
کمتر از زمستان به دست آمد .همچنین مقادیر آستانههای باال
و پایین شاخص  PETدر زمستان  21درجه سلسیوس و در
تابستان  21/2درجه سلسیوس و برای  ،SETبه ترتیب 27/1
و  21/2درجه سلسیوس تعیین گردید( Lindqvist, et al.,

 .)2004توزیع فصلی و ساالنه شاخص  PETبا استفاده از
مدل  RayManدر مجارستان و با استفاده از دادههای ایستگاه
4. Predicted Mean Vote
1. Standard Effective Temperature 0
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نشان میدهد که مردم محلی شرایط حرارتی باالتر از حد

هواشناسی

مجارستان

نشاندهنده جفت شدن الگوی فصلهای بهار  -تابستان و

مطلوب و قابلقبول در آبوهوای معتدل را میپذیرند.

همچنین پاییز -زمستان بود .همچنین باالترین و پایینترین

ازاینرو ارتقا طراحی شهری جهت ایجاد سایه و تهویه الزم

دما در ایستگاه هواشناسی مجارستان بین  7تا  11درجه

و ضروری دانستند( . (Johansson et al, 2018مطالعات

سلسیوس به دست آمد (Gulyas and Matzarakis,

مشابه دیگری همچون )،Honjo(2009

Davis, et

 .)2009بررسی شرایط آبوهوای مناسب با گردشگری در

)Stathopoulos(2004)،Matzarakis (2001)،al.,(2006

تایوان و شرق چین با استفاده از شاخص  PETنشان داد که

نیز در خصوص بررسی آسایش حرارتی در فضای باز و با

ساکنان مناطق معتدل در فصل بهار و پاییز از شرایط آسایش

استفاده از شاخصهای  PMV ،PETو SETصورت پذیرفته

حرارتی برخوردار هستند .درحالیکه شرایط بدون تنش برای

است .بررسی فرج زاده و داند در سال  1237نشان داد که

ساکنان منطقه جنوب ،در طول بهار و ساکنان منطقه شمال در

تغییرات فصلی و روزانه مرگومیر در شهر تهران ارتباط

طول تابستان

برای

سالهای

برقرار خواهد

بود and

(Lin

مستقیمی با دما دارد .کاهش و افزایش دما سهم عمدهای بر

) .Matzarakisb,2011شبیهسازی میانگین دمای تابشی و

میزان مرگومیر داشته و اثر استرسزای دما بر تعداد

شاخص  PETدر شهر فرایبورگ آلمان بین سالهای 1999

فوتشدگان یکی از عوامل افزایش مرگومیر میباشد.

تا  ،2229نشان داد که میانگین دمای تابشی و شرایط

ازآنجاییکه پراکنش جغرافیایی مرگومیر در شهر تهران طبق

بیولوژیکی در مناطق شهری میتواند بهشدت تحت تأثیر

بررسیهای انجامشده توسط فرج زاده در سال  1237مربوط

(Herrmann

به مناطق  9 ،1و  12شهر تهران میباشد ،تعیین موقعیتهای

) .Matzarakis,2012گانی و همکاران در مطالعهای آسایش

زمانی مناسب برای حضور در فضای باز(ازلحاظ تنشهای

حرارتی انسان تحت شرایط آبوهوای خشک در فضای باز

گرمایی و سرمایی) میتواند یک عامل مهم در میزان کاهش

مرکز ریاض با استفاده از شاخص  PETو  UTCI1در سال

مرگومیر و تأمین آسایش انسان در این مناطق گردد .ازاینرو،

 2212نشان داد که هر دو شاخص مذکور برای دمای بسیار

تمرکز این مقاله بررسی شرایط آبوهوای منطقه  9تهران و

باال در محیط خشک معتبر هستند ).(Ghany, et al., 2013

برآورد محدوده زمانی رخداد تنشهای گرمایی و سرمایی در

اکبریان و همکاران ( )2211ویژگیهای آبوهوایی 1

این منطقه میباشد .در ادامه شرح کوتاهی در مورد منطقه

روستای گردشگری را در سه استان گلستان ،گیالن و

موردمطالعه ،دادههای هواشناسی و روش بهکاربرده شده و

مازندران با استفاده از شاخص  PETطی سالهای  1994تا

در بخش سوم به تشریح نتایج حاصل از پژوهش پرداخته

 2214مورد تجزیهوتحلیل قراردادند .مقادیر بهدستآمده از

خواهد شد و درنهایت چشماندازی از شرایط آبوهوای

محاسبه این شاخص نشان داد که در منطقه موردمطالعه از

منطقه  9شهر تهران در مقیاس ساالنه ،ماهانه ،روزانه و ساعتی

اواخر پاییز تا اواسط زمستان ،حداکثر شرایط راحتی وجود

برای برنامهریزی دقیقتر جهت حضور در فضاهای باز ارائه

دارد .بررسی شاخصهای  DI4 ،WBGT2 ،CP2 ،PMVو

خواهد شد.

 Humidexدر فضاهای باز محیطهای گرم و خشک در

 -5دادهها و روش تحقیق

پیکربندی

شهر

قرار

گیرد

and

تابستان  2214و  2215قطر نشان داد بهجز شاخص WBGT

که درصد آسایش حرارتی را بیشازحد برآورد کرده است،
بقیه شاخصهای بررسیشده درصد آسایش حرارتی را کمتر
از مقدار واقعی برآورد کردهاند ) .(Ghani et a.l,. 2017در
مطالعهای بررسی آسایش حرارتی در فضای باز مناطق گرم و
مرطوب شهر اکوادور با استفاده از شاخصهای  PETو SET

2. Universal thermal climate
3. Cooling power index

 9-5منطقه مطالعه
منطقه  9شهر تهران ،با وسعتی نزدیک به  3/19کیلومترمربع
جمعیتی بالغبر  153425نفر را در خود جایداده است.
محدوده این منطقه از شمال به خیابان آزادی و جاده
مخصوص کرج از جنوب به بزرگراه فتح و  45متری زرند،

4. Wet-bulb globe temperature
5. Discomfort index
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از شرق به خیابانهای شهیدان و سادات و از غرب به مسیل

پذیرفت .مشخصات این ایستگاه در جدول ( )1ارائهشده

کن منتهی میشود.

است.

یکی از مهمترین شاخصههای این منطقه وجود میدان و برج

 5-5دادهها و روششناسی

آزادی است و یکی از جذابیتهای بزرگ این منطقه است.

در این مطالعه ،برای برآورد محدوده زمانی رخداد تنشهای

استقرار فرودگاه مهرآباد تهران در این منطقه و همچنین وجود

گرمایی و سرمایی ،دادههای دما ،رطوبت نسبی ،فشار

پایانه غرب در ضلع شمال غربی میدان آزادی سبب شده تا

بخارآب ،سرعت باد و ابرناکی ایستگاه منتخب ،طی سالهای

این منطقه یکی از پرترددترین مناطق شهر تهران باشد.

 2223تا  2217از سازمان هواشناسی دریافت گردید .در گام

موقعیت استقرار منطقه  9تهران در میان مناطق  22گانه در

بعدی تمامی دادهها با فرمت مناسب وارد مدل RayMan1شد

شکل ( )1نشان دادهشده است .ارزیابی این پژوهش ،بر

و شاخص  PETدر مقیاسهای فصلی ،ماهانه ،روزانه و

اساس آمار و اطالعات ایستگاه همدیدی فرودگاه مهرآباد

ساعتی محاسبه و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

تهران که در ضلع جنوب غربی منطقه  9قرار دارد انجام

شکل  -9محدوده موردمطالعه و موقعیت ایستگاه هواشناسی منتخب در منطقه  1شهر تهران
جدول  -9مشخصات ایستگاه فرودگاه مهرآباد تهران
منطقه

نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

9

فرودگاه مهرآباد

53/99

35/53

ارتفاع ایستگاه

5595

 9-5شاخص PET

در مقادیر باال و پایین این شاخص به وجود میآید .در جدول

شاخص  PETیکی از شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی

( )2مقادیر آستانه شاخص PETدر درجات مختلف

انسان است که از مدل بیالن انرژی بدن انسان مشتق شده

حساسیت انسان آمده است .بهمنظور محاسبه شاخص PET

است( (Matzarakis,2007و از طریق روابط ریاضی جدول

عناصر هواشناسی مؤثر که بر تعادل انرژی انسان تأثیر

( )2محاسبه میشود( .)Hoppe،1999طبق تعریف این

میگذارد ،مورداستفاده قرار میگیرد .کمیتهای مؤثر شامل

شاخص برای نرخ سوختوساز با کار سبک و میزان نارسایی

فشار بخار ،دما ،سرعت باد ،میزان ابرناکی و دمای متوسط

لباس به ترتیب اعداد  32وات و  2/9کلو (کلو واحد نارسانایی

تابشی بسته به مورداندازهگیری و یا با استفاده از نرمافزارهای

لباس میباشد) بهطور میانگین در نظر گرفتهشده است

طراحیشده در این زمینه ارزیابی و محاسبه میشود ( Ataei

) .(Hoppe and Mayer,1987تنش گرما و سرما به ترتیب

.)et al,2013

1. Modeling of Mean Radiant Temperature and
Thermal Indices
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به لحاظ پیچیدگی و گستردگی معادالت مربوطه ،محققان در

 -1متغیرهای مکان ازجمله طول جغرافیایی ,عرض

تخصصهای مختلف ،مدلها و نرمافزارهای مناسب رایانهای

جغرافیایی و ارتفاع که در این مطالعه از مشخصات ایستگاه

برای محاسبه این شاخص کاربردی طراحی و ارائه نمودهاند.

مهرآباد تهران استفادهشده است.

یکی از مهمترین این مدلها ،مدل  RayManاست که در

 -2متغیرهای هواشناسی شامل دمای هوای خشک ،فشار

این مطالعه نیز مورداستفاده قرارگرفته است . .برخی از

بخار ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و میزان ابرناکی آسمان.

مطالعات با رویکرد مقایسهای و تطبیقی نیز عملکرد موفق این

 -2متغیرهای فردی ازجمله ویژگیهای فیزیولوژیکی

مدل را تائید نمودهاند (برغمدی1239،؛ دولتخواه.)1292 ،

بهعنوانمثال ،قد ،سن و وزن.

مدل  RayManابتدا توسط ماتزاراکیس ابداع شد و سپس

 -4نوع پوشش و فعالیتهای انسان

توسط انجمن مهندسان آلمان ( )VDIدر سال  1993توسعه

با توجه به اینکه دادههای فیزیولوژیک (قد ،سن و وزن)،

داده شد .این مدل شار تابش را در محیطهای ساده و پیچیده

پوشش و نوع فعالیت بسیار متفاوت و متغیر هستند ،بنابراین

و بر مبنای چند کمیت مختلف شامل دما ،رطوبت ،سرعت

طبق توصیه مدل و نظر محقق میتوان مواردی را بهصورت

باد و تابش موجبلند زمین و کوتاه خورشیدی محاسبه میکند.

میانگین یا حالت استاندارد در نظر گرفت .در مورد قد ،وزن

این نرمافزار از طریق پایگاه اینترنتی http://www/mif.uni-

و سن میانگین متعارف این متغیرها در جامعه لحاظ شده است

 freiburg.de/raymanقابل دریافت میباشد و با رایانههای

و به ترتیب مقادیر  75 ،112و  25در نظر گرفتهشده است.

شخصی و در محیط ویندوز قابلنصب و اجراست .متغیرهای

همچنین در مورد پوشش رقم  9کلو و فعالیت متوسطی مثل

موردنیاز در این نرمافزار برای تعیین شاخص  PETبه  4نوع

رانندگی با  32وات در نظر گرفته شد .گفتنی است که تفاوت

متفاوت تقسیمبندی شدهاند:

بسیار ناچیزی در این زمینه بین زن و مرد وجود دارد که در
بسیاری از موارد قابلچشمپوشی است.
جدول  -5معادالت بیالن انرژی بدن انسان
∑=M +W + R +C + E D + E Re + E Sw

() 9

نرخ جریان خون

() 5

نرخ تعرق

))Qb = (6/3+75 (tc-36/6))/(1+0/5 (34-tsk

() 9

تولید حرارت

Sw= 8/4710 -5 ((1tsk+0/9tc)-35/6)kg/sm2

() 4

شار حرارت همرفتی

)H= M (1-η

() 2

شار حرارت تابشی

)C= Ask fcl (Ta-Tsk

() 6

انتشار بخارآب

() 7

اتالف حرارت بهوسیله تعرق

)ED= m r (Pa-Pvsk

() 9

اتالف حرارت بهوسیله تبخیر

’])Esr=rtmCp(Ta-Tr

() 1

حرارت افزوده یا تلفشده از طریق غذا یا
آشامیدنیها

()92

حرارت وارده شده به پوست

()99

حرارت وارده شده از پوست به محیط

)R=Ask fcl fcffεδ (tr4-Tsk4

)Esw = Ask r hc 0/622/Pa(Pa-Pvsk
)Ef = mf cf (Tf-Tc
)Qb = ρb Cb (Tsk-Tc) = (Tsk-Tcl)/Icl (22
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در رابطههای فوق M ،میزان سوختوساز بدن W ،خروجی

همه واحدها برحسب وات است و معموالً  Mمثبت و ،W

کار فیزیکی R ،تابش خالص بدن C ،جریان حرارت همرفتی،

 EDو  ESWاغلب منفی است .اگر بدن انسان در حال کسب

 EDجریان حرارت نهان تبخیری آب از پوست ERe ،مجموع

انرژی باشد معادله تماماً مثبت و اگر در حال از دست دادن

جریانهای حرارتی مؤثر در گرمایش و تبخیر و تعرقEsw ،

انرژی باشد عبارتهای معادله منفی خواهد بود .(Hoppe

جریان هوای مؤثر در تبخیر و تعرق بدن Fcff*fcl ،نسبت

)1999معادله بیالن انرژی بدن انسان بهوسیله متغیرهای آب

مساحت شخص پوشیده به مساحت بدون پوشش Ta ،دمای

و هواشناسی شامل دمای هوا ( ، )ERe ،Cرطوبت هوا (،ED

هوا به درجه سلسیوس Tcl ،دمای سطح لباس به درجه سانتی

 ،)ESW،EReسرعت باد ( ،)ESW ،Cمتوسط دمای تابشی() Tr

پایه Pvr ،فشار بخار اشباع در دمای پوستCp Cf Cb ،

کنترل

;VDI,1998

گرمای ویژه هوا غذا و خون به ترتیب Mf ،معادل غذا در

 .)Amelung,2008الزم به ذکر است که برای محاسبه

واحد وات ε ،قابلیت انتشار پوست ρb ،چگالی خونIcl ،

شاخص حرارتی  PETدادههای هواشناسی مثل دما و رطوبت

مقاومت لباس در برابر انتقال حرارت S ،حرارت خالص

هوا و سرعت باد بهسادگی امکان پذیر است ولی محاسبه و

ذخیرهشده در هسته Ask ،سطح پوست برحسب مترمربع،

به دست آوردن برخی کمیتها مثل متوسط دمای تابشی

 Tskدمای پوست Tr ،دمای تابش متوسط به درجه

محیط بهسادگی امکانپذیر نیست و ازآنجاکه فرا سنج مزبور

سلسیوس Pa ،فشار بخار جزئی به پاسکال Hc ،ضریب انتقال

بیشترین تأثیر را در محاسبه شاخص فوق دارد ،ازاینرو برای

حرارت همرفتی  rtm ،W/Kجرم هوای تعریقی در هر ثانیه،

محاسبه این فرا سنج از مدل  RayManکمک گرفته شد تا

 δضریب ثابت استفان بولتزمن Cb ،حرارت ویژه خونη ،

ضریب دقت محاسبات مربوط به شاخص  PETافزایش یابد.

میگردد

( and

Matzarakis

کارایی مکانیکی r ،حرارت نهانی تبخیر میباشد .در رابطه ()1
جدول  -9مقادیر آستانه شاخص  PETدر درجات مختلف حساسیت انسان )(Matzarakis et al.,1990
درجه تنش فیزیولوژیک

حساسیت حرارتی

)PET(Cᵒ

تنش سرمای بسیار شدید

خیلی سرد

<4

تنش سرمای شدید

سرد

4 – 7.99

تنش سرمای متوسط

خنک

8 – 12.99

تنش سرمای اندک

کمی خنک

13 – 17.99

بدون تنش

راحت

18 – 22.99

تنش گرمای اندک

کمی گرم

23 – 28.99

تنش گرمای متوسط

گرم

29 – 34.99

تنش گرمای شدید

خیلی گرم

35 – 40.99

تنش گرمای بسیار شدید

داغ

<41

 -9نتایج و بحث
در گام نخست روند تغییرات ساالنه برخی کمیتهای
مورداستفاده در محاسبه شاخص  PETطی دوره آماری 2223
تا  2217مورد بررسی قرار گرفت .شکل( )2تغییرات ساالنه
میانگین ،کمینه و بیشینه دما ،میانگین رطوبت نسبی ،سرعت
باد و گلباد ایستگاه مهرآباد تهران را نشان می دهد .نتایج
بررسی سری زمانی تغییرات میانگین دما در ایستگاه مهرآباد
تهران نشاندهنده روند افزایشی این کمیت طی دوره  12ساله

بوده است .سال  2212گرمترین سالها را در این دوره به
خود اختصاص داده است (شکل  .)2میانگین بیشینه دما
 22/41درجه سلسیوس در سال  2212گزارش شده است.
همچنین میانگین پایینترین دمای ثبتشده در ایستگاه 1/33
درجه سلسیوس در سال  2211بوده است(شکل  .)2با توجه
به دادههای حاصل از میانگین بلندمدت رطوبت نسبی،
سالهای  2211و  2211به ترتیب مرطوبترین و خشکترین
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سالها طی این دوره بودهاند .باد غالب تهران غربی (272

 ،PETتنها  12/91%از کل دوره را در برگرفته است .بخش

درجه) و متوسط سرعت آن  55٫5/5متر بر ثانیه است.

بزرگی از دادههای تحلیلشده متعلق به طبقهبندی تنشهای

در گام بعدی شاخص  PETبرای منطقه  9تهران با استفاده از

خیلی سرد ،سرد ،خنک و نسبتاً خنک هستند و در مجموع با

آمار و اطالعات ایستگاه همدیدی فرودگاه مهرآباد تهران از

 54/12%بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .بقیه

ژانویه  2223تا دسامبر  2217محاسبه شد .توزیع فراوانی

دادهها در محدودهای قرار دارند که مطابق با طبقهبندی

طبقات مختلف شاخص  PETدر ایستگاه مهرآباد تهران طی

شاخص  ،PETاندکی گرم تا داغ هستند و  27%درصد از کل

دوره موردمطالعه در شکل ( )2نشان داده شده است .نتایج

دوره ،تحت تأثیر تنشهای گرمایی نسبتاً گرم ،گرم ،خیلی گرم

نشان داد که در این دهه ،بسامد راحتی حرارتی شاخص

و داغ قرارگرفته است.

31

20

30

28
27

بیشینه دما (درجه سلسیوس)

29

19
18.5
18
17.5
17
16.5

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

26

34

8.5

31

8
7.5

30

7

29

6.5

28

کمینه دما (درجه سلسیوس)

32

رطوبت نسبی (درصد)

35

9

33

میانگین دما(درجه سلسیوس)

19.5

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2008

6

2.4
2.3

2.1
2

سرعت باد (متر بر ثانیه)

2.2

1.9
1.8

2009

2008

شکل  -5روند تغییرات ساالنه دما ( میانگین ،کمینه و بیشینه) ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و گلباد ایستگاه فرودگاه مهرآباد
طی دوره آماری ()5229-5297
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شکل  -9توزیع فراوانی (برحسب درصد) طبقات مختلف شاخص  PETدر ایستگاه مهرآباد تهران طی دوره ()5229-5297

شکل ( )4تعداد روزهای همراه با درجات مختلف تنشهای

یا کاهشی قابلمالحظهای به دست نیامد و شرایط راحتی به

گرمایی و سرمایی را به تفکیک هرسال نشان میدهد .در این

بازهی  42روزه محدودشده است .روند تغییرات تعداد

شکل هر رنگ ،معرف بسامد  5روزه و محور عمودی بیانگر

روزهای همراه با تنشهای خیلی سرد و خیلی گرم در شکل

 9طبقه از تنشهایی سرمایی بسیار شدید تا تنشهایی گرمایی

( )5ارائهشده است .کمترین و بیشترین رخداد تنشهای خیلی

شدید میباشد .مطابق نتایج بهدستآمده ،بسامد محدوده

سرد به ترتیب در سالهای  2211و  2212با  95و  12روز به

تنشهای گرمایی شدید که شامل مقادیر PET <35 C°

دست آمد .همچنین کمترین و بیشترین تعداد روزهای همراه

میباشد ،بین سالهای  2223تا  2217بین بازه  12تا  29روز

با تنشهای خیلی گرم به ترتیب در سال  2229و  2211بوده

محدود شده است .این در حالی است که تعداد روزهای همراه

است .همانطور که مشاهده میشود طی سالهای  2211تا

با تنشهای سرمایی بسیار شدید از فراوانی بیشتری در تمام

( 2217بهجز سال  )2215تعداد روزهای همراه با تنشهای

سالها برخوردار بوده و بین  52تا  95روز در سالهای

خیلی گرم از یک روند افزایش برخوردار بوده است ،این در

مختلف متفاوت بوده است .در دوره بررسیشده ،برای تعداد

حالی است که تنشهای خیلی سرد از سال  2211تا انتهای

روزهای بدون تنش (شرایط آسایش حرارتی) روند افزایشی

دوره روند کاهشی داشته است.

شکل  -4تعداد روزهای همراه با درجات مختلف تنشهای سرمایی و تنشهای گرمایی طی دوره ( )5229-5297در ایستگاه فرودگاه

1
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شکل  -2سری زمانی تعداد روزهای همراه با تنشهای خیلی گرم و خیلی سرد طی دوره آماری ( )5229-5297در ایستگاه مهرآباد

بهمنظور بررسی دقیقتر توزیع فراوانی تنشهای سرمایی و

( )%25و دهه اول ماه اکتبر( )%2/5قرارگرفته است .تنشهایی

گرمایی بهصورت ماهانه شکل ( )1ترسیم گردید .این شکل

سرمایی متوسط با  22روز اختالف زودتر از تنشهای سرمایی

بهخوبی یک چرخه ساالنه از مقادیر شاخص  PETرا با توجه

شدید آغازشده و تا دهه دوم ماه مه ادامه دارد .با توجه به

به دادههای مداوم در دوره  12ساله برای ایستگاه مهرآباد

مقادیر بهدستآمده از شاخص  ، PETدر دهه دوم ماه آوریل

تهران نشان میدهد .تنشهای سرمایی بسیار شدید از دهه

با  %41به بیشترین مقدار خود رسیده است .تنشهایی سرمایی

دوم ماه اکتبر آغازشده و تا دهه اول ماه آوریل ادامه دارد و

اندک که با طبقه "خنک" مشاهده میشود از دهه سوم ماه

بین دهه دوم ماه آوریل تا دهه اول ماه نوامبر بهطور کامل از

آوریل آغازشده و تا دهه سوم ماه ژوئن ادامه مییابد.

بین میرود .بررسیهای اولیه نشان داد که بیشترین درصد

تنشهای گرمایی بسیار شدید ( طبقه "داغ") تنها در ماههای

تنشهای سرمایی بسیار شدید در  12روز اول ماه ژانویه

ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر توزیعشده است .بسامد تنش-

توزیعشده است .این درصد بهتدریج با افزایش دما در

هایی گرمایی بهطور قابلمالحظهای در ماه ژوئیه ،بخصوص

روزهای بعدی ،روند نزولی پیداکرده و در دهه اول ماه آوریل

در دهه دوم افزایش مییابد .بسامد این تنش در  12روز اول

به کمترین مقدار خود میرسد .همانطور که نتایج نشان

ماه ژوئن با  1/2درصد ظاهر میشود و مقدار آن تا 27/5

میدهد محدوده تنشهای سرمایی شدید از دهه دوم اکتبر

درصد در دهه دوم ماه ژوئیه افزایش مییابد .بسامد راحتی

آغازشده و تا دهه سوم ماه آوریل در منطقه موردمطالعه بهطور

شاخص  ،PETبین دهه سوم ماه مارس تا دهه دوم ماه اکتبر

پیوسته پایدار بوده است .بیشینه و کمینه درصد فراوانی

با درصدهای مختلفی مشاهده میشود.

تنشهای سرمایی شدید به ترتیب در دهه دوم ماه مارس

PET Min: -7.6 C°

PET a: 15.21 C°

PET Max: 46.4 C°

شکل  -6توزیع فراوانی مقادیر شاخص  PETدر منطقه  1شهر تهران ،بهصورت فواصل  92روزه در طی سالهای ()5229-5297
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توزیع ماهانه مقادیر شاخص  PETدر ساعتهای مختلف

محدوده تنشهای گرمایی با درجات مختلف بهصورت

یک ماه بهطور میانگین و طی دوره آماری دهساله (-2217

نقطهچین در شکل نمایش دادهشده است .شروع این تنشهای

 )2223در شکل ( )7نشان دادهشده است .این شکل تصویر

گرمایی در ماه مه بین ساعتهای  29:22 UTCتا:22 UTC

کاملتری از شرایط زیستاقلیمی را در ساعات صبح،

 15بعدازظهر بوده است .این بازه زمانی برای ماه ژوئیه

بعدازظهر و شب ارائه میدهد .بررسی این نمودار نشان داد

گسترش پیداکرده و از ساعت  21:22 UTCتا 13:22 UTC

که تنشهای سرمایی بسیار شدید در ماه ژانویه از ساعت

احساس شده است .نتایج نشان داد که بازه زمانی و همچنین

 13:22UTCآغازشده و تا ساعت  21:22 UTCصبح روز

شدت تنشهای گرمایی در ماه ژوئیه افزایشیافته است،

بعد ادامه مییابد .این بازه زمانی برای ماههای فوریه ،مارس

بطوریکه بین ساعتهای  29:22 UTCتا ،15:22 UTC

و آوریل بهتدریج کوتاهتر میشود ،بهطوریکه فراوانی تنش-

مقادیر این شاخص به بیشتر از  42درجه سلسیوس هم رسیده

های سرمایی شدید در ماه آوریل تنها بین ساعتهای

است.

 21:22UTCتا  22:22 UTCبامداد احساس شده است.

شکل  -7توزیع ماهانه مقادیر شاخص  PETبرای ساعتهای21:00 ،18:00 ،15:00 ،12:00 ،09:00 ،06:00 ،03:00 ،0:00

شکل ( )3بهمنظور مشخص کردن میزان تأثیرگذارترین

ژوئن و ژوئیه بیشتر از بقیه طبقات آزاردهنده بودند .با توجه

طبقات ،شاخص  PETبه تفکیک هر فصل ترسیم گردید.

به نتایج بهدستآمده تنها ماه اوت شرایط بدون تنش را در

همانطور که مشاهده میشود تنشهایی سرمایی بسیار شدید

این دوره سپری کرده است .نتایج نمودار راداری نشان داد که

در ماههای فصل زمستان ( دسامبر ،ژانویه و فوریه) ،آخرین

شدیدترین تنشهایی سرمایی و گرمایی به ترتیب در ماههای

ماه از فصل پاییز ( نوامبر) و اولین ماه از فصل بهار(مارس)

ژانویه و ژوئیه احساس شده است .برای بررسی دقیقتر

از اهمیت بیشتری برخوردار بودهاند .تنش سرمایی متوسط در

شرایط آسایش حرارتی (شاخص  )PETدر طی ساعتهای

ماههای آوریل و اکتبر بر بقیه طبقات غالب بود .همچنین در

مختلف این دو ماه ،شکل ( )9ترسیم گردید .محور افقی در

ماههای مه و سپتامبر ،تنشهای سرمایی اندک حکمفرما شده

این شکل معرف ساعتهای مختلف شبانهروز و محور

است .تنشهایی گرمایی بسیار شدید و شدید نیز از ماههای

عمودی معرف روزهای هرماه میباشد .نتایج نشان میدهد
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که گرمترین ساعات روز در ماه ژوئیه ،بین ساعتهای

بسیار پایین این شاخص بین ساعتهای  13:22تا 21:22

 29:22تا  15:22بوده است .در این مدت مقادیر شاخص

بهدستآمده است .این مقادیر برای این بازه زمانی کمتر از 4

 PETبه بیشتر از  41درجه سلسیوس رسیده است.

درجه سلسیوس بهدستآمده است .بهطورکلی مقادیر بیشتر

مطلوبترین شرایط در این ماه بین ساعتهای  22:22تا

از  13درجه سلسیوس برای ماه ژانویه به دست نیامده است.

 22:22صبح رخداده است .در این مدت مقدار شاخص PET

نتایج نشان داد که تنشهای سرمایی متوسط و کم که معادل

به کمتر از  22درجه سلسیوس رسیده است  .درواقع این

مقادیری بین  3تا  13سلسیوس هستند در ساعتهای  9صبح

ساعت از روز شرایط بدون تنش را سپری کرده است .مقادیر

تا  15بعدازظهر جای گرفتهاند.

شکل  -9نمایش راداری میزان تأثیر طبقات مختلف شاخص  PETبه تفکیک هر فصل برای دوره 5229-5297
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شکل  -1مقادیر ساعتی شاخص  PETدر ماه ژانویه (راست) و ماه ژوئیه (چپ)در منطقه  1شهر تهران.

نتایج ارائهشده در بخشهای قبل ،بر اساس مقیاس ماهانه

مطابق با شکل( )12از روز  124آم سال این ایستگاه از

صورت پذیرفت و درصد تنشهای مختلف را در ماههای سال

محدوده آسایش حرارتی خارج میشود .شرایط کمی گرمی

مشخص نمود اما با توجه به اینکه ،استناد به نتایج میانگین

تا روز  21ماه ژوئن حکم فرماست و به دنبال آن حساسیت

درازمدت ماهانه در بخش قبل ،نمیتواند تصویری صحیح از

حرارتی گرم شکل میگیرد .این وضعیت تا اواخر دهه دوم

شرایط زیستاقلیمی مناطق مختلف به نمایش بگذارد

ماه اوت ادامه مییابد .تنشهای گرمایی در این ایستگاه تا روز

)Roshan, et al, 2015؛)Perch Nielsen, et al, 2010

 235آم سال ادامه مییابد و پسازآن به مدت  13روز وضعیت

برای تجزیهوتحلیل دقیقتر ،بررسی روزانه تنشهایی گرمایی
و سرمایی ضروری به نظر میرسد .بر همین اساس شاخص
 PETبا استفاده از مدل  RayManدر مقیاس روزانه محاسبه
گردید که نتایج آن در شکل ( )12نشان دادهشده است .بررسی
نتایج نشان میدهد که تنشهای سرمایی با شدت و ضعف از
روز اول ژانویه یا پایان ماه آوریل (روز  111آم مطابق با شکل
 )1ادامهدارند .ماه مه ،آغاز دوره اول آسایش حرارتی در این
منطقه میباشد و تا  25مه بهطور ناپیوسته و به مدت  21روز
ادامه داشته است .از روز  21ماه مه بهتدریج شاهد افزایش
دما در این ایستگاه و آغاز تنشهایی گرمایی ضعیف هستیم.

بدون تنشهای سرمایی و گرمایی اتفاق میافتد و درنهایت با
کاهش دما تنشهای سرمایی از روز هشتم ماه اکتبر آغاز
میشود و تا پایان سال ادامه مییابد .نتایج بهدستآمده از
محاسبه شاخص فوق برای ایستگاه مهرآباد تهران نشان داد
که فقط  29روز از سال در دو دوره مجزا ،شرایط آسایش
حرارتی برقرار بوده است .در ایستگاه مطالعه شده درجات
مختلف تنش گرمایی به مدت 122روز و همچنین
محدودیتهای سرمایی با درجات مختلف به مدت  221روز
در سال ادامه دارد.
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شکل  -92تغییرات روزانه مقادیر شاخص  PETبرای منطقه  1تهران برای دوره آماری ()5229-5297

و بازه دوم 17 ،سپتامبر تا  3اکتبر را دربرمی گیرد.

 -4نتیجهگیری
ارزیابی شرایط آبوهوایی یک منطقه بر اساس بررسی
کمیتهای هواشناسی بهصورت مجزا ،اطالعات کافی و
مفیدی از شرایط آسایش حرارتی ارائه نمیدهد .عالوه بر این،
بررسی شدت تنشهایی گرمایی و سرمایی که سالمت انسان
را تحت تأثیر قرار میدهد محدود به کمیتهای هواشناسی
نبوده و الزم است تا

جنبههای حرارتی ،فیزیکی و

روانشناختی نیز بهطور همزمان در نظر گرفته شود .در این
مقاله شرایط آبوهوایی منطقه  9تهران در طول یک دوره
آماری دهساله ( )2217-2223با استفاده از شاخص  PETکه
بهصورت یکپارچه ،مهمترین عوامل مختلف را در نظر می-
گیرد ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ازآنجاییکه میانگین
تغییرات ساالنه اطالعات بسیار مفیدی ارائه نمیدهد ،ارزیابی
سریهای زمانی شرایط حرارتی با تفکیک زمانی ماهانه به
فواصل  12روزه ،روزانه و ساعتی تقسیم شد .نتایج نشان داد
که منطقه  9شهر تهران 31 ،درصد از کل سال خارج از
محدوده شرایط آسایش حرارتی بوده است و تنها  14درصد
از کل سال شرایط بدون تنش را در دوره مطالعه پشت سر
گذاشته است .طبق محاسبات صورت گرفته در مقیاس
روزانه ،مطلوبترین شرایط آسایش حرارتی در دو دوره مجزا
و در گستره کوچکی ،حدفاصل عبور از فصل گرم به فصل
سرد و بالعکس در منطقه  9رخ میدهد .مطلوبترین شرایط
برای حضور در فضای باز ،در دو دوره مجزا و به مدت 29
روز برقرار بوده است .بازه اول شامل دهه اول و دوم ماه مه

محدودیتهای سرمایی با درجات مختلف به مدت  221روز
در سال ادامه دارد که از میان آن ،تنشهای سرمایی بسیار
شدید  22/34درصد از کل سال را به خود اختصاص دادهاند
و در ماه ژانویه ،فوریه و دسامبر از ساعت  13:22تا ساعت
 21:22صبح احساس شده است .محدوده تنشهای گرمایی
نیز با درجات مختلف که  122روز از سال را در برگرفته
است ،از دهه آخر ماه مه آغازشده و تا اواخر ماه سپتامبر ادامه
داشته است .این طبقه از تنشها بیشتر بین ساعتهای 29:22
تا  15 :22بعدازظهر رخداده است .این بازه زمانی برای ماه
ژوئیه گسترش پیداکرده و از ساعت  21:22تا  13:22احساس
شده است و مقادیر آن به بیشتر از  42درجه سلسیوس هم
رسیده است.
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